
Manual Weril
Como organizar um concurso de 
bandas e fanfarras



ESCLARECIMENTO SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE FANFARRAS E
BANDAS

1     Partindo da iniciativa de promover um concurso de fanfarras e bandas dado o seu valor cívico, educativo
e musical passaremos para tomada de decisões que se seguem: 

2     DESIGNAR A COMISSÃO ORGANIZADORA A esta, que deverá ser composta por técnicos na
organização de fanfarras e bandas, competirá organizar o concurso pretendido de acordo com o regulamento
anexo. 

3     DESIGNAR A COMISSÃO EXECUTIVA A esta competirá por em prática, fielmente, o estabelecimento
pela comissão organizadora.

4     ESTABELECER A DATA DO CONCURSO De preferência deverá ser escolhida uma data significativa
para a cidade, como por exemplo: Dia do Município, Dia da Padroeira ou, ainda, uma data histórica que
evidencie uma personalidade célebre. Em caso de não se promover o concurso em dia feriado o mesmo
deverá ser realizado em domingo, proporcionando condições de afluxo de público tão indispensável em
concursos desse gênero. 

5     ESTABELECER A HORA DO CONCURSO A hora de realização do concurso é muito importante. Deverá
ser na parte da manhã com início, o mais tardar, às nove (9) horas. Este horário é propício levandose em
conta o tempo que uma fanfarra ou banda leva para se organizar na escola, se aprontar para o desfile e a
necessidade de se amparar os alunos em decorrência do sol que a partir das onze (11) horas começa a ser
prejudicial. 

6     ESCOLHER UM NOME PARA O CONCURSO O concurso deverá ter uma denominação que servirá de
identificação em caso de outros concursos do gênero serem realizados na mesma cidade e também para
deixar viva na mente do povo a memória daqueles personagens que fizeram a história brasileira e que
exprimem o verdadeiro exemplo de civismo.

7     ESTABELECER O LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO O concurso deverá ser realizado em ruas
ou avenidas que possibilitem o deslocamento de fanfarras ou bandas que por ventura necessitem formar em
muitas colunas dado o grande número de alunos participantes. O local deverá ser reto e plano para dar
condições de alinhamento aos conjuntos, pois as curvas e desníveis dificultam tanto as fanfarras ou bandas,
tanto as autoridades que prestigiam o evento com suas presenças, além de prejudicar a comissão julgadora
que precisa ver os conjuntos para sua avaliação estética. As ruas ou avenidas desabilitadas deverão ser
evitadas. Os alunos deverão se sentir desfilando em uma passarela com espectadores ao redor. As praças
não servem para concurso, porém, são ideais como local de concentração 
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8     DETERMINAR O INÍCIO, TERMINO, HORÁRIO E LOCAL PARA AS INSCRIÇÕES Uma vez
determinada a data para início e término das inscrições, assim como horário e local para atendimento, após a
divulgação do concurso através de carta convite, imprensa e mídia digital, estas deverão ser abertas aos
interessados devendo ser encerradas no momento em que se iniciar a reunião para o sorteio da ordem de
apresentação. As inscrições deverão ficar abertas pelo menos no prazo de vinte (20) dias.

9     SOLICITAR A DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PELA MÍDIA (ESCRITA/RADIO/DIGITAL)  Os jornais,
rádios, cartazes colocados nas vitrines da cidade e principalmente a mídia digital (Facebook, Youtube,
Instagram, whatsapp, telegram sites de bandas e fanfarras entre outros) deverão divulgar o evento com
bastante antecedência e com o máximo de esclarecimentos a respeito. Se possível os órgãos de imprensa
deverão estar representados na comissão organizadora, atualmente Youtubers, canais de bandas e fanfarras
e profissionais de mídia digital do meio. 

10     PROVIDENCIAR A IMPRESSÃO DA CARTA CONVITE (formato digital) Com aproximadamente
sessenta (60) dias de antecedência e após elaborada a programação, todos os colégios da região, assim
como as Prefeituras, deverão ser convidadas através de uma carta convite, que pode ser ou não DIGITAL,
esclarecendo os porquês e as datas sobre a promoção Anexo enviamos um modelo de carta convite. 

11     MARCAR A DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA O SORTEIO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO Uma
vez determinada a data da realização do concurso, deverá ser marcada uma reunião para o sorteio da ordem
de apresentação. Esta reunião deverá ser realizada uma semana antes da realização do concurso sendo que
a data deverá constar do regulamento. Este evento poderá ser realizado digitalmente (Zoom/Google
Meet…..)

12     MARCAR A DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DAS NOTAS – RESULTADOS Deverá ser
marcada uma reunião para a qual os conjuntos participantes estarão representados, onde se fará a leitura
das notas e divulgação dos vencedores. Esta reunião poderá ser no mesmo dia do concurso ou no dia
seguinte, como a comissão organizadora achar mais conveniente. A data desta reunião deverá constar do
regulamento. Este evento poderá ser realizado digitalmente ( Zoom/Google Meet…..)

13     MARCAR A DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ENTREGA DOS TROFÉUS Os troféus deverão ser
entregues aos vendedores com as honrarias a que fazemos jus e para tanto outra reunião deverá ser
marcada, desta feita para culminar a promoção.

14     PROVIDENCIAR A IMPRESSÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO (inscrição digital) Quando do início das
inscrições as fichas para tal fim já deverão estar prontas e para auxiliá-los enviamos modelo anexo. As
inscrições também poderão ser realizadas de forma digital.

2



15     PROVIDENCIAR A IMPRESSÃO DO REGULAMENTO DO CONCURSO O regulamento que segue
anexo não poderá ser alterado, por conter o essencial para a realização de concurso desse gênero musical.
Deverá estar pronto para ser distribuído aos interesses quando do início das inscrições. Nele deverão constar
todas as datas do evento. O REGULAMENTO DO CONCURSO poderá ser enviado digitalmente, com
comprovante digital de recebimento

16     SOLICITAR A INTERDIÇÃO DA ÁREA DE concurso A realização do concurso depende de autorização
do responsável pelo trânsito da cidade. Para tanto essa autoridade deverá ser oficiada, solicitando
autorização e expondo todos os pormenores.

17     ELABORAR UM CROQUIS DA ÁREA DE CONCURSO Uma vez autorizada a realização do concurso,
deverá ser elaborado um croquis contendo a localização do palanque das autoridades e da comissão
julgadora, a demarcação do início e termino do concurso, local da chegada do ônibus, desembarque dos
alunos, área de concentração, local de sanitários, água potável e embarque dos alunos quando já de volta
para suas escolas. Este croquis deverá ser entregue aos participantes durante o sorteio da ordem de
apresentação.

18     RELACIONAR AS AUTORIDADES A SEREM CONVIDADAS O concurso deverá ser prestigiado por
todas as autoridades da região e caberá à comissão organizadora relacioná-las.

19     CONVIDAR OFICIALMENTE AS AUTORIDADES RELACIONADAS Todas as autoridades relacionadas
deverão ser convidadas por ofício no qual deverá constar o endereço para confirmação da presença.
Deverão ser convidadas todas as autoridades sediadas na região e no município.

20 ESCOLHER OS MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA A comissão julgadora deverá ser escolhida
entre pessoas idôneas que conheçam a técnica de formação de fanfarras e bandas, que entendam de música
e de técnicas de apresentação, porém, nenhum membro da comissão julgadora, que deverá ser composta no
mínimo de três (3) membros, poderá ter participação direta ou indireta com qualquer entidade participante.

21     EFETUAR O CONVITE AOS MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA Após serem escolhidos far-se-
á o convite através de ofício solicitando uma resposta (afirmativa ou negativa). Aos membros da comissão
julgadora deverá ser fornecido o regulamento para que tenham conhecimento do que julgar e como julgar as
fanfarras e bandas. De preferência efetuar uma reunião com a comissão julgadora. 
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22     PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DOS PALANQUES E DOS MASTROS DAS BANDEIRAS Os
palanques deverão estar do lado direito das crianças que desfilam e estes deverão ser solicitados por escrito
à Prefeitura que geralmente os manda instalar. Os mastros para o hasteamento das bandeiras deverão ser
colocados no palanque das autoridades. O palanque da comissão julgadora deverá estar isolado para evitar
influências de pessoas estranhas sobre os membros que a compõem. 

23     PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM No local deverá ser instalado m bom serviço
de som para divulgar não só as fanfarras ou bandas mas também um histórico das entidades participantes. O
microfone deverá ser instalado no palanque das autoridades.

24     CONVIDAR UM LOCUTOR PARA A APRESENTAÇÃO Este locutor deverá ter em mãos uma relação
dos conjuntos com todos os pormenores sobre seus uniformes, instrumentos, tipos de música que tocam,
assim como o histórico das entidades participantes para divulgação. Os históricos deverão ser solicitados por
ocasião das inscrições e recolhidos durante a reunião do sorteio para a ordem de apresentação. 

25     PROVIDENCIAR OS TROFÉUS De preferência deverão ser ofertados troféus de participação a todos
os conjuntos que se apresentarem no concurso, porém, de acordo com a classificação que cada conjunto
obtiver dentro da sua categoria, cada fanfarra ou banda aclamada entre os três (3) primeiros lugares serão
novamente premiados com troféus de maior significação. Os troféus de classificação serão diferentes em
tamanho, sendo que o maior será do 1º colocado e o menor do 3º colocado. 

26     SOLICITAR POLICIAMENTO DE TRANSITO E OSTENSIVO De caráter importante, o policiamento
deverá ser providenciado com antecedência tendo em vista a segurança dos jovens que desfilarão. A área de
desfile deverá ser isolada para que não seja invadida por populares que normalmente afluem para locais
onde se realizam concursos dessa natureza. 

27     PROVIDENCIAR A IMPRESSÃO DA PLANILHA DE JULGAMENTO Os membros da comissão
julgadora deverão receber da comissão organizadora a planilha para aporem as notas que cada conjunto
obtiver. Em anexo enviamos um modelo de planilha para comissão julgadora.

28     REALIZAR REUNIÃO DO SORTEIO DE APRESENTAÇÃO (reunião digital) Nessa reunião deverá ser
feita uma lista de presença para a assinatura dos responsáveis das entidades participantes. (arquivo digital
do evento – salvo em mídia) A comissão organizadora deverá expor as deliberações finais que achar por bem
determinar além de debater e esclarecer os problemas que por ventura surgirem a respeito do regulamento.
Nessa reunião deverá ser entregue o croquis com todos os pormenores do local do concurso.
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29     RELACIONAR OS PARTICIPANTES OBEDECENDO A ORDEM DE SORTEIO Deverá ser feita uma
relação da ordem de apresentação dos conjuntos dentro das categorias a se apresentarem. Esta relação
deverá ficar de posse da comissão executiva que se utilizará dela no dia do concurso assim como deverá
distribuí-la entre os participantes. 

30     DEMARCAR O INÍCIO E TÉRMINO DA ÁREA DE JULGAMENTO Mais ou menos 50 metros antes do
primeiro palanque deverá ter uma sinalização indicando o início da área de julgamento e mais ou menos 50
metros depois do 2º palanque deverá existir outra sinalização indicando o término da área de julgamento
Essa sinalização poderá ser feita com faixa pendurada ou com cal branca no leito da rua. Os conjuntos
deverão iniciar e parar o toque dentro dessa área para que o seu som não prejudique o conjunto que vier
logo a seguir. 

31     A FUNÇÃO DO COORDENADOR DO CONCURSO O Coordenador Geral do concurso deverá observar
se tudo está em ordem para o início do desfile.

32     RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES E COMISSÃO JULGADORA Elementos da comissão organizadora
deverão estar preparados para recepcionar as autoridades que confirmarem suas presenças e a comissão
julgadora. 

33      RECEPÇÃO AOS CONJUNTOS PARTICIPANTES Uma equipe (comissão executiva) esclarecida
sobre o evento deverá estar no local pronta a recepcionar a prestar informações sobre a posição dos
conjuntos no esquema de apresentação e orientá-los sobre a posição dos conjuntos no esquema de
apresentação e orientá-los sobre eventuais dúvidas que normalmente ocorrem em concursos. 

34     HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS Serão necessárias: A Bandeira Nacional Brasileira e a Bandeira do
Estado a que o município pertencer. A colocação dos mastros e consequentemente das bandeiras devem
obedecer às normas de continência, respeito e precedência que merece o Pavilhão Nacional. Assim,
teremos, dando as costas para o palanque das autoridades onde elas deverão estar hasteadas, do lado
direito a Bandeiro Nacional Brasileira e do lado esquerdo a Bandeira do Estado. Para o hasteamento é
necessária a execução do Hino Nacional Brasileiro por uma Banda de Música. Na impossibilidade o Hino
deverá ser cantado pelos presentes ou ainda poderá ser tocada a Marcha Batida por uma Banda Marcial ou
Fanfarra. 

35     INÍCIO DO CONCURSO É hora da festa, a alegria é do povo, a ordem é da comissão executiva.
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36     ARRIAMENTO DAS BANDEIRAS A mais alta autoridade presente arriará o Pavilhão Nacional e a
imediatamente inferior a Bandeira do Estado, nos mesmos moldes do hasteamento e com Hino Nacional
executado por Banda de Música, ou cantado pelos presentes ou ainda com o toque da Marcha Batida por
uma Banda Marcial ou Fanfarra. 

37      RECOLHER AS PLANILHAS DA COMISSÃO JULGADORA O presidente da comissão julgadora
deverá recolher as planilhas dos membros da comissão e as guardará em envelopes lacrados até o momento
da abertura de notas em reunião com todos representantes das entidades participantes.

38     REUNIÃO DE ABERTURA DE NOTAS E DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES Manter a ordem na
reunião, ditar as notas dos juízes sem divulgá-los e proclamar os vencedores será mister da comissão
organizadora. Deverão ser proclamados vencedores os três (3) primeiros colocados em cada categoria.

39     EFETUAR ENTREGA DOS TROFÉUS Com uma reunião bem organizada com muita gente convidada
deverá ser efetuada a entrega dos troféus e os agradecimentos pessoais aos participantes.

40     AGRADECER ATRAVÉS DE OFÍCIO A TODOS PARTICIPANTES E AUTORIDADES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE _________________________________________ ESTADO DE
_________________________________________ CONCURSO ____________________________ DE
FANFARRAS E BANDAS 202__ .                                                               (nome do concurso)

R E G U L A M E N T O

I – DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADES

   Art. 1º Denominado CONCURSO ______________________ DE FANFARRAS E BANDAS 202__, tem por
finalidade promover o desenvolvimento das técnicas musicais, estreitar o laço de amizade entre escolas e
estudantes, incrementar o espírito de competição sadia, visando o conhecimento da arte musical através da
participação espontânea e o aprimoramento das fanfarras e bandas como veículo de extraordinária valia para
o entretenimento e a educação cívica estudantil.

Este é um modelo dos formulários, que servem como referência, para a montagem do documento final 6



II – DO LOCAL DE APRESENTAÇÃO

  Art. 2º O CONCURSO ____________________ DE FANFARRAS E BANDAS 202__ será realizado na
cidade de ______________________, na Rua ou Av. com início às ______ horas.

III – DAS COMISSÕES: ORGANIZADORA – EXECUTIVA – JULGADORA

  Art. 3º A comissão organizadora, que é composta por técnicos na organização de Fanfarras e Bandas
202__. 

  Art. 4º A comissão organizadora tem sua sede à Rua ou Av. _______________________, n. _______, CEP
______________, na cidade de __________________ fone _________________, com atendimento das
_________ horas às ________ horas.

  Art. 5º A Comissão Executiva compete, através de uma equipe liderada por um membro da comissão
organizadora, colocar em prática, fielmente, o estabelecimento pela comissão organizadora.

  Art. 6º A comissão executiva tem sua sede à Rua ou Av. __________________, n. _______, CEP
______________, na cidade de __________________ fone _________________, com atendimento das
_________ horas às ________ horas. 

  Art. 7º A Comissão Julgadora, que será composta de no mínimo três (3) membros, compete avaliar os
conjuntos que se apresentarem no concurso conforme as determinações da comissão organizadora. 

  Art. 8º A Comissão Julgadora será presidiada pelo líder da Comissão Executiva 

  Art. 9º A Comissão Julgadora não terá sede e os seus membros só poderão se comunicar com o seu
presidente.

IV – DAS CATEGORIAS 

  Art. 10. As Fanfarras e Bandas, para efeito de julgamento, serão divididas em categorias: 

1. Pela idade em: 

1.1 – Mirins – até oito (8) anos completos.

1.2 – Infantis – até doze (12) anos completos.

1.3 – Juvenis – até vinte e um (21) anos completos

Este é um modelo dos formulários, que servem como referência, para a montagem do documento final 7



2. Pelo sexo em:

2.1 – Femininas.

2.2 – Masculinas ou mistas. 

3. Pela espécie do conjunto de instrumentos em:

3.1 – Fanfarra simples.

3.2 – Fanfarra com um (1) pisto.

3.3 – Banda Marcial.

3.4 – Banda Musical. 

  Art. 11. Os instrumentos que compõem as Fanfarras e Bandas são os instrumentos de percussão e os
instrumentos melódicos, estes lhes dão a característica peculiar.

  Art. 12 Os instrumentos de percussão são os seguintes e se prestam a qualquer das categorias
mencionadas no presente regulamento:

Fuzileiro – bombo – surdo gigante – surdo mór – surdo médio – 

Caixa de guerra – caixa de repique, pretos e atabaque.

  Art. 13 Quanto aos instrumentos melódicos serão divididos por categoria e por instrumentos obrigatórios ou
instrumentos facultativos para o concurso de que trata o presente regulamento, para tanto voltemos ao
número três (3) do artigo 10:

3. Pela espécie do conjunto de instrumentos em:

3.1 – Fanfarra simples.

3.1.1 – Instrumentos melódicos obrigatórios e predominantes: cornetas e cornetões lisos de qualquer
tonalidade.

3.1.2 – Instrumentos melódicos facultativos: qualquer outro tipo de instrumento de sopro e liras de sete (7)
teclas, cujos sons obedeçam os mesmos intervalos harmônicos das cornetas lisas.

3.2 – Fanfarras com um (1) pisto.
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3.2.1 – Instrumentos melódicos obrigatórios e predominantes: cornetas e cornetões com um (1) pisto de
qualquer tonalidade.

3.2.2 – Instrumentos melódicos facultativos: todos os instrumentos melódicos da fanfarra simples.

3.3 – Banda Marcial.

3.3.1 – Instrumentos melódicos obrigatórios:

trompetes e trombones.

3.3.2 – Instrumentos melódicos facultativos:

a) Petit bugle;

b) Bugle, Fliscorno ou Flugelhorn;

c) Trompas;

d) Genis ou Saxhorn; 

e) Barítono Vertical; 

f) Bombardões ou Tubas compactas; 

g) Bombardino;

h) Baixo tubas, Sousafones ou Tubas Sinfônicas; 

i) Flautas e Flautins com chaves;

j) Lira com vinte e cinco (25) teclas (estas, não em quantidade superior aos instrumentos melódicos de
sopro); 

k) Todos os instrumentos melódicos das fanfarras simples e com um (1) pisto.

3.4 – Banda Musical.

3.4.1 – Instrumentos melódicos obrigatórios: 

Clarinete; 

Saxofone; 
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Trompete; 

Trombone; 

Bombardino;

Baixo tuba.

3.4.2 – Instrumentos melódicos facultativos: 

a) Oboé;

b) Corno Inglês;

c) Requinta; 

d) Clarones;

e) Fagote; 

f) Contrafagote; 

g) Trompa ou Genis; 

h) Petit bugle; 

i) Bugle, Fliscorno ou Flugelhorn; 

j) Barítono; 

k) Flauta e Flautim. 

Obs.: Na banda musical a quantidade de instrumentos de precursão não poderá ultrapassar a 50% da
quantidade de instrumentos de sopro.

    Art. 14. Os conjuntos que não se enquadrem nas categorias citadas no presente regulamento, quer pela
idade dos participantes ou pela espécie do conjunto de instrumentos, farão parte de uma categoria única de
conjunto. Estes, serão divididos. Somente, quanto a idade em mirins, infantis e juvenis.

Parágrafo único. Os conjuntos cujos integrantes tenham idade superior a vinte e um (21) anos completos
serão enquadrados na categoria única juvenil
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  Art. 15. Teremos então as seguintes categorias: 

Fanfarra Mirim Simples – Feminina e Masculina ou Mista 

Fanfarra Mirim com 1 pisto - Feminina e Masculina ou Mista

Banda Marcial Mirim – Feminina e Masculina ou Mista

Banda Marcial Mirim – Feminina e Masculina ou Mista

Fanfarra Infantil Simples - Feminina e Masculina ou Mista 

Fanfarra Infantil com 1 pisto - Feminina e Masculina ou Mista

Banda Marcial Infantil - Feminina e Masculina ou Mista

Banda Musical Infantil - Feminina e Masculina ou Mista

Fanfarra Juvenil Simples – Feminina e Masculina ou Mista

Fanfarra Juvenil com 1 pisto - Feminina e Masculina ou Mista 

Banda Marcial Juvenil – Feminina e Masculina ou Mista

Banda Musical Juvenil - Feminina e Masculina ou Mista 

Categoria Única – Mirim – Infantil – Juvenil

V – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

  Art. 16. Todos os conjuntos serão avaliados por uma comissão julgadora composta de no mínimo três (3)
membros, escolhidos pela comissão organizadora. 

  Art. 17. Cada Fanfarra ou Banda será avaliada em dois aspectos distintos: 

1 – Aspecto Musical. 

2 – Aspecto Apresentação. 

  Art. 18. O aspecto Musical compor-se-á dos seguintes itens: 

1.1 – Afinação.

1.2 – Cadência. 

1.3 – Melodia. 

1.4 – Consonância. 
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  Art. 19. O aspecto apresentação compor-se-á dos seguintes itens:

2.1 – Uniforme e Instrumental.

2.2 – Marcha.

2.3 – Disciplina. 

 Art. 20. O júri dará conceitos que irão de 05 a 20 pontos por item de cada aspecto. 

 Art. 21. As fanfarras ou bandas serão observadas de acordo com cada item da seguinte maneira: 

 Art. 22. As fanfarras ou bandas serão observadas de acordo com cada item da seguinte maneira:

a) Conforme artigo 18:

1.1 – Afinação: os instrumentos melódicos não deverão apresentar desafinação durante o período de
julgamento.

1.2 – Cadência: será observada a constância de andamento, de acordo com o artigo 29, e precisão rítmica. 

1.3 – Melodia: quanto a melodia será observada a utilização dos intervalos harmônicos pertinentes aos
instrumentos de cada categoria, permitindo assim analisar a riqueza e a dificuldade melódica. 

1.4 – Consonância: Será observado o equilíbrio sonoro do conjunto considerado como um todo.

b) Conforme artigo 19: 

2.1 – Uniforme e Instrumental: será observada a absoluta igualdade das vestimentas e o estado de
conservação do instrumento

2.2 – Marcha: O conjunto, durante a sua locomoção, será avaliado quanto ao alinhamento, cobertura, passo,
atitude e estética visual.

2.3 – Disciplina: Será observado o comportamento dos integrantes dos conjuntos antes, durante e após a
apresentação.

VI – DA PREMIAÇÃO 

  Art. 23. Em cada categoria serão escolhidos os três (3) primeiros colocados, para os quais serão ofertados
troféus.
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  Art. 24. Aos instrutores ou maestros, cujos conjuntos se classificarem entre os três (3) primeiros colocados,
serão ofertadas medalhas.

  Art. 25. Será ofertado um troféu à melhor torcida. 

VII – DAS INSCRIÇÕES

  Art. 26. As inscrições deverão ser feitas das ______ horas até às ______ horas, a partir do dia _____ de
_____________________ até o dia _______ de ____________________, à Rua ou Av.
____________________ N.________, na cidade de __________________, sede da Comissão Organizadora
do Concurso ____________________ de Fanfarras e Bandas 202__. 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Art. 27. O Maestro ou Instrutor deverá estar destacado do Conjunto, sendo que não poderá portar
instrumento musical algum, cabendo-lhe, exclusivamente, a regência de sua fanfarra ou banda. 

  Art. 28. É obrigatória a presença uniformizada do Conjunto. 

  Art. 29. O andamento deverá ter, em termos constantes, o mínimo de 96 e o máximo de 120 passos por
minuto (MM). 

  Art. 30 Os passos deverão ser largos, evitando assim o retardamento do desfile.

  Art. 31 As fanfarras e as bandas deverão estar formadas no mínimo em coluna por três (3).

  Art. 32. É obrigatório a presença da Bandeira Nacional Brasileira com a respectiva guarda de honra
composta de 5 pessoas (total 6 pessoas), à frente de cada conjunto em competição.

  Art. 33. Cada responsável pela fanfarra ou banda deverá obedecer a ordem para iniciar e para parar de
tocar que será dada por um membro da comissão executiva.

  Art. 34. As músicas executadas deverão fazer uso dos instrumentos melódicos que caracterizam as
fanfarras ou bandas.

  Art. 35. As fanfarras não poderão parar diante do palanque para apresentação especial, sendo que o
conjunto que incorrer na presente infração será automaticamente desclassificado. 

  Art. 36. As Bandas Marciais e Bandas Musicais deverão apresentar uma música com a duração máxima de
______ minutos, diante do palanque da comissão julgadora.
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  Art. 37. As balizas poderão fazer suas apresentações, porém suas evoluções não poderão de maneira
alguma retardar o andamento do desfile, em prejuízo dos outros conjuntos. 

IX – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

  Art. 38. As planilhas com as notas dos juízes serão recolhidas pelo presidente da comissão julgadora que as
colocará em um envelope posteriormente lacrado, o qual ficará, até a abertura das notas, sob a
responsabilidade do referido presidente.

  Art. 39. As notas serão divulgadas em reunião a ser realizada às _____ horas do mesmo dia do concurso ou
no dia seguinte, conforme a comissão organizadora achar conveniente, à Rua ou Av.
_____________________, n. _____. 

X – DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

  Art. 40. Todos os prêmios e troféus que cada fanfarra ou banda fizer jus, serão entregues em reunião solene
às ___ horas do dia ____ de ___________________ à Rua ou Av. ______________________ n. ______, na
cidade de ___________________. 

XI – DO SORTEIO PARA APRESENTAÇÃO 

  Art. 41. Todos os conjuntos deverão estar representados durante a reunião que se fará realizar às ______
horas, a partir do dia _____ de _____________________ até o dia _______ de ____________________, à
Rua ou Av. ____________________ N.________, na cidade de __________________, quando se fará o
sorteio para a ordem de apresentação de cada conjunto dentro de sua categoria.

  Art. 42. A ordem de apresentação, de acordo com o sorteio mencionado no artigo 41, deverá ser
rigorosamente obedecida.

  Art. 43 Desfilarão em primeiro lugar as categorias mirins, pela ordem: categoria única, fanfarra simples,
fanfarra com 1 pisto, banda marcial e banda musical, em segundo lugar as categorias infantis pela mesma
ordem: categoria única, fanfarra simples, fanfarra com 1 pisto, banda marcial e banda musical e em terceiro
lugar desfilarão as categorias juvenis pela mesma ordem: categoria única, fanfarra simples, fanfarra com 1
pisto, banda marcial e banda musical.

XII – DOS CASOS OMISSOS 

  Art. 44. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo recurso sobre sua
decisão.

COMISSÃO ORGANIZADORA
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CARTA-CONVITE 
Senhor Diretor 

 Concurso ______________ para fanfarras e bandas 202 __

 Visando incentivar e incrementar o civismo e a apreciação musical na juventude de nossos dias, através das
fanfarras e bandas, convidamos V.S. e sua escola a participar do CONCURSO _______________________
DE FANFARRAS E BANDAS 202 __, que será realizado às ____ horas do dia ____ de
____________________ de 202____, à Rua (Av.) ____________________________________ na cidade de
_______________________. 

Sendo esse tipo de atividade muito apreciado pela criançada, procuramos colocar, aquele que participam dos
conjuntos instrumentais, como elementos de destaque, integrando-os ativamente em seu desenrolar.

O objetivo principal do Concurso é proporcionar às escolas mais uma oportunidade de demonstrarem seu
trabalho no campo cultural e cívico e, ao mesmo tempo, valorizar a criança e o jovem dentro dessa atividade
musical, fazendo com que eles sintam que são parte do brilhantismo da festa e que, como crianças, levam
um pouquinho de alegria, civismo e música às outras crianças.

Tentamos dar a este concurso um sentido muito amplo de participação e não, somente, de mera competição. 

Procuramos pensar em tudo para que o concurso se revista do mais completo êxito, todavia, se alguma
coisinha escapar será, sem dúvida, por motivos alheios à nossa vontade. 

INSCRIÇÕES: As inscrições para participação no Concurso ____________________ para fanfarras e
bandas 202 __ deverão ser feitas a partir de _____ até o dia _____ na cidade de
___________________________. 

 Por ocasião da inscrição será entregue o regulamento específico do concurso elaborado pela equipe da
indústria Brasileira de Instrumentos Musicais WERIL Ltda., técnica na realização de concursos e na
organização de fanfarras e bandas.

Esperando contar com sua participação e de seus alunos para completar e coroar de êxito mais um
acontecimento no campo educacional, apresentamos nossos. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA
Cordiais Cumprimentos 
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ENTIDADE
_____________________________________________________________________________________
RUA E N. ___________________________________________________
CEP_____________________________ BAIRRO ____________________________________________
TELEFONE_____________________________ CIDADE
________________________________________________ ESTADO_____________________________
NOME DO DIRETOR (a)
_____________________________________________________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE JUNTO AO CONCURSO _______________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO_______________________ DE FANFARRAS E BANDAS 202 __

FICHA DE INSCRIÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. ______ 

(preencher as duas vias, de preferência, a máquina) 

NOME DO MESTRE OU INSTRUTOR_______________________________________________________ 
 RESIDÊNCIA (rua e n.) _____________________________________________________________  
 BAIRRO _________________ CIDADE_________________ FONE ________________ CEP___________

DENOMINAÇÃO DO CONJUNTO INSTRUMENTAL ____________________________________________

CLASSIFICAÇÃO PELOS COMPONENTES: FEMININO ( ) MASCULINO ( ) MISTO ( ) IDADE DOS
ALUNOS: de _____ ANOS A ______ ANOS COMPLETOS TOTAL DE INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _______________________
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DISCRIMINAÇÃO E QUANTIDADE DOS INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO INSTRUMENTOQUANTIDADE QUANTIDADE

(sendo insuficiente o espaço, modifique-os a sua necessidade) TOTAL_____________________ 

Recebemos a 1ª Via (promotores) 2ª Via (participantes) 
EM ____/_____/_____/      _____________________________             _____________________________    
.                                                          PROMOTORES                                              PARTICIPANTES 

ENQUADRAMENTO A SER FEITO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

MIRIM ( )                       FEMININA ( )                   CATEGORIA ÚNICA ( )                  BANDA MARCIAL ( )         
INFANTIL ( )                  MASC. OU MISTA ( )               FANFARRA SIMPLES ( )           BANDA MUSICAL ( )     
JUVENIL ( ) FANFARRA COM 1 PISTO ( ) 
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PLANILHA DE JULGAMENTO

CONCURSO ______________________________________________DE FANFARRAS E BANDAS 202__ 
                                                     (nome do concurso)

ENTIDADE ____________________________________________________________________________      

CATEGORIA ___________________________________________________________________________

ASPECTO

MUSICAL

AFINAÇÃO CADÊNCIA SOMACONSONÂNCIAMELODIA

MUSICAL

MUSICAL UNIFORMIDADE E 
INSTRUMENTAL

MARCHA DISCIPLINA SOMA

CONCEITO DESTE JUIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ________________

CARRO ALEGÓRICO 

BELEZA DO CARRO CARACTERIZAÇÃO SOMA

ALEGORIA AO VIVO 

BELEZA DA ALEGRIA CARACTERIZAÇÃO SOMA

BALIZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIA DA APRESENTAÇÃO  ______/_____/_____                                 _______________________________ 
                                                                                                                                             JUIZ

Este é um modelo dos formulários, que servem como referência, para a montagem do documento final 18



P
LA

N
IL

H
A

 D
E

 J
U

LG
A

M
E

N
TO

C
A

TE
G

O
R

IA
P

A
R

TI
C

IP
A

N
TE

S
Ju

íz
es

S
O

M
A

C
LA

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

Este é um modelo dos formulários, que servem como referência, para a montagem do documento final 19

1
2

3
4

5
6



 www.weril.com.br

Ciência-Técnica-Arte

Trabalhando para o desenvolvimento da
MÚSICA desde 1909 
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